
 

 

 

 

Tematyka badawcza:  

 

 

APARATURA NISKICH, ŚREDNICH I WYSOKICH NAPIĘĆ 

 

 

W tematyce "Aparatury niskich, średnich i wysokich napięć" Sieć 

Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki proponuje następującą 

współpracę: 

 

 

L.p. Nazwa Laboratorium, Zakładu, Pracowni Nr strony 

1. Laboratorium Badawcze Aparatury Rozdzielczej 

• Opis możliwości badawczych. 

• Zdjęcia laboratorium. 

• Parametry laboratorium. 
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2. Zakład Wielkich Mocy 

• Opis działalności Zakładu. 

• Aparaty elektryczne opracowane w Zakładzie. 
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1). Laboratorium Badawcze Aparatury Rozdzielczej 

 

 Laboratorium Badawcze Aparatury Rozdzielczej posiada 

akredytację PCA o numerze AB 074. Posiada ponad 50-letnie doświadczenie w 

badaniach typu i konstruktorskich urządzeń energetycznych niskich, średnich 

i wysokich napięć prądu przemiennego i stałego. Posiada  generatory 

zwarciowe, z czego największy umożliwia dostarczenie mocy zwarciowej na 

poziomie 2500MVA.   

Posiada generatory do prób wysokonapięciowych, z czego największy 

umożliwia wygenerowanie udarowego napięcia piorunowego 1.2/50us  

o amplitudzie 1,2MV (1200kV). Laboratorium umożliwia prowadzenie badań 

przyrostów temperatur aparatury rozdzielczej podczas długotrwałego 

przepływu prądu roboczego. Możliwe są badania  prądem przemiennym (AC) o 

częstotliwości 50Hz o maksymalnej wartości skutecznej prądu na poziomie 

12kArms oraz prądem stałym (DC) na poziomie 10kA. 

 

 
Wzbudnice generatorów 

zwarciowych  

 
Generator zwarciowy  

o mocy 2500 MVA 
  

 
Transformatory  

zwarciowe 

 
 

Widok przykładowej 
próby w laboratorium  

 
 

Widok przykładowej próby 
w laboratorium 

 
Energetyczna podstacja  

zasilająca 110 kV  

 

 

http://new.iel.waw.pl/uploads/PL/PL_3_Nasza_Oferta/4_Wsparcie_Badawczo_Rozwojowe/1.%20Wzbudnice%20generator%C3%B3w%20zwarciowych_lo_res.jpg
http://new.iel.waw.pl/uploads/PL/PL_3_Nasza_Oferta/4_Wsparcie_Badawczo_Rozwojowe/2.%20Generator%20zwarciowy%202500MVA_lo_res.jpg
http://new.iel.waw.pl/uploads/PL/PL_3_Nasza_Oferta/4_Wsparcie_Badawczo_Rozwojowe/3.%20Transformatory%20zwarciowe_lo_res.jpg
http://new.iel.waw.pl/uploads/PL/PL_3_Nasza_Oferta/4_Wsparcie_Badawczo_Rozwojowe/4.%20Widok%20przyk%C5%82adowej%20%20pr%C3%B3by%20w%20laboratorium_lo_res.jpg
http://new.iel.waw.pl/uploads/PL/PL_3_Nasza_Oferta/4_Wsparcie_Badawczo_Rozwojowe/7.%20Widok%20pr%C3%B3by%202.jpg
http://new.iel.waw.pl/uploads/PL/PL_3_Nasza_Oferta/4_Wsparcie_Badawczo_Rozwojowe/6.%20Podstacja%20zasilaj%C4%85ca%20110kV.jpg
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Prąd przemienny (AC) 

Prąd zwarciowy (3 fazowy) rms max 120 kA 

Prąd zwarciowy (1 fazowy) rms max 250 kA 

Wartość szczytowa prądu zwarciowego max 400 kA 

Próba łukoochronności max 63 kA 

Próby łączeniowe 
max I=50 kA 

max U=36 kV 

Przyrosty temperatur max 12 kA 

Prąd stały (DC) 

Prąd zwarciowy max 50 kA  

Próby łączeniowe 
max 80 kA dla 1 kV 

max 50 kA dla 4 kV 

Przyrosty temperatur max 10 kA 

Próby napięciowe 

Napięcie o częstotliwości sieciowej max 600 kV, 50 Hz 

Napięcie udarowe piorunowe 1.2/50 max 1200 kV 

Próby w komorze klimatycznej  (próby A, B, Cab, Db) 

Zakres temperatur - 70 °C  ÷  125 °C 

Zakres wilgotności   10 %  ÷  98 % RH 

Próby IP do IP68 

Próby IK do IK10 

 

Parametry Laboratorium Badawczego  Aparatury Rozdzielczej 

 

 

 

Adres: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki 

Laboratorium Badawcze Aparatury Rozdzielczej 

04-703 Warszawa,  ul. Pożaryskiego 28, 

tel: +48 22 1125 301,  

tel: +48 22 1125 310, 

email: zwarcia@iel.waw.pl  

mailto:zwarcia@iel.waw.pl
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2). Zakład Wielkich Mocy 

 

 Zakład Wielkich Mocy prowadzi działalność naukowo-badawczą   

w obszarze aparatury rozdzielczej, łączeniowej, odgromowej i urządzeń 

elektroenergetycznych w całym zakresie napięć od niskiego do wysokiego 

napięcia, prądu stałego i przemiennego. Współpracuje z producentami 

i użytkownikami aparatury elektroenergetycznej, materiałów 

elektrotechnicznych,  elektroizolacyjnych i nadprzewodnikowych oraz 

urządzeń do prac pod napięciem.                    

Spektakularny postęp techniczny, technologiczny i gospodarczy 

obserwowany we współczesnym świecie, pociąga za sobą konieczność 

rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej, do czego istnieją też korzystne 

warunki. Jest to niezwykle sprzyjająca sytuacja dla rozwoju Sieć Badawcza 

Łukasiewicz Instytutu Elektrotechniki (Ł-IEL). 

Tym wyzwaniom stara się sprostać Zakład Wielkich Mocy (ZWM) Ł-IEL, 

podejmując ambitne zadania w zakresie konstruowania aparatury i urządzeń 

elektroenergetycznych, zarówno własnego autorstwa, jak i prowadząc badania 

wdrożeniowe nowych rozwiązań konstrukcyjnych innych producentów. 

 

W poprzednich latach w ZWM opracowano i skomercjalizowano wiele 

urządzeń, z których ważniejsze podano poniżej. Należą do nich: 

➢ wyłączniki próżniowe na napięcie znamionowe 17,5 i 24 kV; 

➢ sześciokanałowe stanowisko do przyspieszonego starzenia warystorów  

z tlenków metali  z stabilizacją temperatury  i  napięcia probierczego; 

➢ mobilne laboratorium wysokiego napięcia ze stanowiskiem probierczym  

➢ generator impulsów napięciowych, prądowych, kombinowanych GUN 

1.2/50 12 kV;  

➢ komputerowe stanowisko probiercze napięcia przemiennego do badania 

sprzętu ochronnego BHP (buty, rękawice), drążków izolacyjnych  

i wskaźników napięcia;  

➢ światłowodowe układy transmisji danych; 

➢ mierniki MWS-1,6/0,5 wartości szczytowej napięcia udarowego 

20 V-1600 V; 

➢ generator hybrydowy GH 1,2/50 – 8/20 z odsprzęgaczem; 

➢ beziskiernikowe wnętrzowe ograniczniki przepięć typu GX-6 do ochrony 

silników elektrycznych wielkich mocy; 
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➢ beziskiernikowe ograniczniki WN do 220 kV (typ GXA, GXB, GXD i GXC) i 

niskiego napięcia (SPD, typ GX0 i GX0b) 

 

W ZWM opracowano również i wdrożono oprogramowanie komputerowe 

ukierunkowane na potrzeby pomysłu elektroenergetycznego, z których 

najważniejsze to: 

➢ oprogramowanie wspomagające projektowanie transformatorów (EV 

Żychlińskie Transformatory, Instytut Energetyki Odział Transformatorów 

Łódź, Zakłady Remontowe Energetyki S.A. ZREW Janów, Energoserwis S.A. 

Lubliniec) 

➢ oprogramowanie do analizy i generowania sprawozdań z prób nagrzewania 

transformatorów suchych i olejowych (Alstom S.A. Mikołów) 

➢ program do modernizacji konstrukcji transformatora z rozdzielonymi 

uzwojeniami (Energoserwis S.A. Lubliniec) 

➢ oprogramowanie WinAdam, WinOsc, WinHioki, Zwarcia, WinGen 

(Laboratorium Aparatury Rozdzielczej IEL) 

Wiele z powyższych produktów zastąpiły rozwiązania nowocześniejsze, lepiej 

spełniające oczekiwania klientów, to jednak niektóre z nich można by poddać 

modernizacji. 

W niniejszym artykule przedstawiono główne obszary bieżącej 

działalności Zakładu oraz omówiono ważniejsze produkty, które zostały 

ostatnio skomercjalizowane lub też mogą podlegać komercjalizacji  

w niedalekiej przyszłości. 

 

 

Aparaty i urządzenia w pełni opracowane i wdrożone lub oczekujące 

na wdrożenie do produkcji 

  

 W niniejszym punkcie z pośród wielu aparatów i urządzeń opracowanych 

i wdrożonych dotychczas przez ZWM przedstawiamy dwa najnowsze 

rozwiązania, które zostały wdrożone ostatnio lub będą wdrożone w najbliższej 

przyszłości. 
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Załącznik zwarciowy 

 

 W pełni opracowanym i produkowanym w ZWM aparatem, częściowo już 

skomercjalizowanym, jest załącznik zwarciowy, którego trzy sztuki sprzedano 

Instytutowi Energetyki. Pracują one obecnie w Laboratorium Urządzeń 

Rozdzielczych tegoż Instytutu. 

Niniejszy aparat jest bardzo wyspecjalizowany i dedykowany jest szczególnie 

laboratoriom zwarciowym. Jedynymi dostawcami tego aparatu były dotychczas 

wielkie koncerny (np. ABB), produkujące go na specjalne zamówienie. W 

związku z tym mogły dyktować wyśrubowane ceny. Instytut Elektrotechniki w 

pewnym sensie przełamał monopol tych wielkich korporacji. Poniżej podajemy 

krótką charakterystykę tego aparatu. 

 

 Omawiany załącznik, pokazany na rysunku 1, umożliwia precyzyjne 

załączanie prądów zwarciowych (w laboratorium zwarciowym) przy 

wykorzystaniu napędu pneumatyczno sprężynowego. Jego parametry podano 

poniżej. 

 

➢ Napięcie znamionowe: 17,5 kV, 

➢ Napięcie krótkotrwale wytrzymywane sieciowe: 38 kV, 

➢ Napięcie krótkotrwale wytrzymywane udarowe: 60 kV, 

➢ Prąd zwarciowy załączalny: 400 kA, 

➢ Izolacja główna: powietrze o ciśnieniu 1,2 MPa. 

 

Dzięki zastosowaniu izolacji powietrznej o podwyższonym ciśnieniu uzyskano 

dużą wytrzymałość napięciową przy małym odstępie między stykami, co 

istotnie wpływa na gabaryty aparatu. 

 

 Zbrojenie załącznika odbywa się z użyciem sprężonego powietrza. Za 

proces zamykania styków, a także za prędkość działania odpowiadają sprężyny 

napinane podczas zbrojenia załącznika. Dzięki zastosowaniu napędu 

wiroprądowego, który działa na dźwignie blokady, możliwe jest szybkie 

zamknięcie po podaniu impulsu prądowego na cewkę. Szybkość zwalnianie 

mechanicznej blokady i tym samym czas zamykania regulowany jest za 

pomocą śruby regulacyjnej, a także energii, która dostarczana jest do napędu. 
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 Rys. 1. Załącznik zwarciowy w magazynie ZWM i na stanowisku pracy 

 

Izolator wsporczy z funkcją pomiaru napięcia 

 

Niedawno opracowanym w ZWM urządzeniem oczekującym obecnie na 

komercjalizację jest izolator wsporczy z funkcją pomiaru napięcia. 

Od nowoczesnych rozdzielnic wymaga się rozbudowanego systemu 

monitoringu i diagnostyki. Elementem tego systemu może stać się omawiany 

układ do pomiaru napięcia. 

Zastosowanie opracowanego układu pomiarowego opartego o dzielnik 

ulokowany w izolatorze wsporczym istotnie wpływa na zmniejszenie gabarytów 

rozdzielnicy, czyniąc ją bardziej materiałooszczędną, a tym samym bardziej 

przyjazną środowisku.  

Omawiane urządzenie opracowano we współpracy z firmą Elektrometal 

Energetyka S.A. w ramach projektu: „Budowa zintegrowanych systemów 

wspomagających i optymalizujących pracę oraz bezpieczeństwo rozdzielnicy 

SN w oparciu o automatykę sterowniczą i zabezpieczeniową”, projekt 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 



 

8 

 

Mazowieckiego 2014–2020, działanie 1.2 – Działalność badawczo-rozwojowa 

przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe. 

Konstrukcja ta wytrzymuje wymagany moment gnący dla tego typu 

izolatorów, tzn. 8 kNm. Zdjęcie przedmiotowego izolatora wsporczego  

z funkcją pomiaru napięcia przedstawiono na rysunku 2. 

 

            

Rys. 2. Izolator wsporczy z funkcją pomiaru napięcia 24 kV; przed zalaniem 
żywicą z uwidocznionymi elementami dzielnika (po lewej),  

produkt końcowy po zalaniu żywicą (po prawej)  

 

 

 

Aparaty i urządzenia pozostające w końcowej fazie konstruowania 

 W niniejszym punkcie przedstawiono trzy rozwiązania techniczne, 

których konstrukcję s ą już zaawansowane i podlegają końcowym testom 

przedprototypowym.  

 

Ultraszybki uziemnik 

W związku z obserwowaną dynamiczną rozbudową krajowego systemu 

elektroenergetycznego konieczna staje się rozbudowa i modernizacja 

rozdzielnic poprzez dołączanie do istniejącej infrastruktury nowych 

rozdzielczych o podwyższonych parametrach prądowych. Połączenie dwóch 
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typów rozdzielnic wymaga ochrony pól o niższych parametrach poprzez 

zastosowanie specjalnych zabezpieczeń. Jednym z takich zabezpieczeń jest 

właśnie omawiany tutaj ultraszybki uziemnik. Należy wspomnieć, że tego typu 

aparaty produkowane są przed wielkie koncerny (np. ABB), które działają na 

zasadzie wykorzystania ładunku pirotechnicznego. Są to aparaty 

jednokrotnego użytku i po zadziałaniu podlegają kompletnej wymianie. 

Skutkuje to wyłączeniem zasilania odbiorców energii elektrycznej na pewien 

okres. Wady tej nie posiada opracowywany w ZWM ultraszybki uziemnik, który 

zapewnia wielokrotne zadziałanie. Jego zastosowanie ograniczy także koszty 

związane z obsługą i jego wymianą.  

W skład uziemnika (rys. 3) wchodzi komora próżniowa zamocowana  

w obudowie, której styk ruchomy połączony jest przez sprężynę stykową  

z napędem. Napęd stanowi cewka z płytką wiroprądową pobudzaną przez prąd 

wysokiej częstotliwości, powstały z rozładowania kondensatora. Jego 

zakładane parametry podano poniżej. 

➢ Napięcie znamionowe: 24 kV,  

➢ Zdolność załączania na zwarcie: 65 kA 

➢ Trwałość mechaniczna (ilość przestawień bez obciążenia): 100  

➢ Trwałość zwarciowa (ilość załączeń na zwarcie): 20 

➢ Napięcie krótkotrwale wytrzymywane sieciowe: 60 kV,  

➢ Napięcie krótkotrwale wytrzymywane udarowe: 110 kV, 

➢ Założony czas załączenia: < 4 ms. 

Największym problemem występującym podczas konstruowania niniejszego 

aparatu jest uzyskanie powtarzalności założonego czasu załączenia, który jest 

parametrem decydującym o skuteczności tego zabezpieczenia. Ze względu na 

duże przeciążenia mechaniczne istotnym jest uzyskanie zadawalającej trwałości 

aparatu. Tym zagadnieniom poświęcone są obecnie prowadzone próby i 

badania. 

Podsumowując, opracowywane rozwiązanie ma następujące zalety: 

➢ neutralny dla środowiska naturalnego; 

➢ możliwość wielokrotnego działania bez konieczności wymiany żadnych 

podzespołów; 

➢ cichy w działaniu;  

➢ krótki czas gaszenia łuku – krótki czas narażenia wyposażenia 

rozdzielnicy. 

➢ znacznie zwiększa bezpieczeństwa operatora rozdzielnicy 
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➢ skraca czas przestoju i zmniejsza i koszty napraw 

 

 

    

Rys. 3. Ultraszybki uziemnik; schemat ideowy (po lewej), jeden z wariantów 

uziemnika podczas prób laboratoryjnych (po prawej) 

 

Układ bezprzewodowego monitoringu elementów systemu 

elektroenergetycznego  

W związku z zapotrzebowaniem rynku na nowoczesne układy 

prewencyjne i diagnostyczne monitorujące stan elementów systemu 

elektroenergetycznego, w ZWM podjęto prace w kierunku skonstruowania tego 

typu urządzenia. Powyższy system jest dedykowany do pracy na podstacji, 

gdzie obecnie najczęściej komunikacja prowadzona jest poprzez okablowanie 

sygnałowe. Rozwiązanie zaproponowane w ZWM wykorzystuje w tym celu WiFi 

lub GSM stwarzając system monitoringu tańszym (brak okablowania) i bardziej 

przyjaznym dla obsługi. W założeniu zaproponowane rozwiązanie pozwala na 
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wykorzystanie już istniejącej infrastruktury, tj. stanowisk komputerowych 

używanych w podstacji lub smartfonów. Obecnie opracowywane są układy 

wyposażone w sensory mające możliwość monitorowania pracy ograniczników 

przepięć, transformatorów oraz innych tego typu urządzeń 

elektroenergetycznych. Parametry przesyłane są do koncentratora, który 

weryfikuje dane i na ich podstawie przesyła informacje do operatora. Schemat 

opracowywanego systemu diagnostyki przedstawiono na rysunku nr 4. 

 

 

Rys. 4. Układ bezprzewodowego monitoringu elementów systemu 

elektroenergetycznego 

 

Wyłączniki próżniowe 

 Zakład od wielu lat zajmuje się tematyką wyłączników próżniowych,  

o czym wzmiankowano we wstępie. W ostatnich latach ZWM we współpracy  

z Instytutem Tele-Radiotechnicznym brał udział w wykonaniu projektu: 

„Opracowanie nowej generacji łączników dla dystrybucji energii elektrycznej 

średniego napięcia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, którego wynikiem jest opracowanie rodziny 

łączników na napięcie znamionowe 7,2 kV. Są to 3 modele aparatów 

wyposażone w polskie komory próżniowe. W procesie projektowania komór 

próżniowych wykorzystano wyniki obliczeń rozkładu pola magnetycznego 

wykonane w ZWM. Dzięki temu dobrano właściwy kształt cewki stykowej,  

a także rodzaj i kształt nacięć nakładki stykowej, aby uzyskać oczekiwaną 
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zdolność łączeniową komory. Na rysunku 5 przedstawiono opracowane 

łączniki, tj.: 

➢ wyłącznik tornistrowy 7,2 kV/1250 A/25 kA, 

➢ wyłącznik 7,2 kV/630 A/16 kA (z niezależnymi napędami 

elektromagnesowym i możliwością łączeń synchronicznych),  

➢ łącznik 7,2 kV/630 A/10 kA (z niezależnymi napędami 

elektromagnesowym i możliwością łączeń synchronicznych). 

Charakterystyka opracowanych aparatów oraz ich podstawowe parametry 

znamionowe przedstawiono poniższej tabeli. 

 

Dane znamionowe Łącznik 
Wyłącznik  

kolumnowy tornistrowy  

Napięcie znamionowe  7,2 kV  

Prąd znamionowy ciągły  630 A 1250 A  

Napięcie probiercze 
(sieciowe, udarowe) 

23/60 kV  

Prąd znamionowy 
wyłączalny zwarciowy 

10 kA 16 kA 25 kA  

Trwałość mechaniczna  10 000 cykli Z-W  

Docisk sprężyn stykowych 1600 N 1900 N 2200 N  

Rodzaj napędu bezjarzmowym z magnesami trwałymi 
elektro-magnesowy ze 
sprężyną otwierającą 

 

Skok styków 6 mm  

Ilość napędów 3 szt. 3 szt. 1 szt. . 

Średnica komory próżniowej 80 mm 100 mm 64 mm 
 

  

 

 

Urządzenia te opracowano na napięcie 7,2 kV, z przeznaczeniem do 

zainstalowania w sieciach 6 kV stosowanych m.in. górnictwie. Zarówno łącznik 

7,2 kV/630 A/10 kA jak i wyłącznik kolumnowy 7,2 kV/630 A/16 kA posiadają 

niezależne napędy dla każdego bieguna, dzięki temu nadają się 

synchronicznego załączania i wyłączania, co pozwala na wyeliminowanie 

przepięć łączeniowych, a także stwarzają korzystniejsze warunki wyłączeniowe 

prądów zwarciowych (wpływają na wielkość składowej nieokresowej i czas 

trwania łuku łączeniowego). Z kolei wyłącznik tornistrowy został opracowany  

z wykorzystaniem sprężyny otwierającej. Jest ona napinana podczas operacji 

zamykania. Dzięki zastosowaniu blokady mechanicznej udaje się zablokować 
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sprężynę otwierającą, a zmagazynowana energia wykorzystywana jest do 

otwarcia aparatu. Zwolnienie blokady może odbywać się bez napięciowo lub  

z wykorzystaniem wyzwalacza napięciowego zasilanego z sieci 230 V. 

Wykonane aparaty poddano badaniom typu wg. PN-EN 62271-100:2009E: 

Badania zakończyły wynikiem pozytywnym. W związku zwiększeniem 

wymagań klientów odnośnie do napięć i prądów znamionowych, niniejsze 

konstrukcje wymagają przeprojektowani. Jest to przedmiotem bieżących prac 

i badań. 

 

 

Rys. 5. Widok opracowanych łączników na napięcie 7,2 kV 

a – wyłącznik tornistrowy 7,2 kV/1250 A/25 kA, b – wyłącznik kolumnowy 

7,2 kV/630 A/16 kA, c – łącznik 7,2 kV/630 A/10 kA 

 

Usługi w zakresie badań aparatury łączeniowej 

Prowadzone w Zakładzie usługi obejmują badania laboratoryjne  

i obliczenia numeryczne na potrzeby wewnętrzne jak i dla klientów 

zewnętrznych. 

Usługi w zakresie modernizacji rozdzielnic 

Opracowanie nowego modelu rozdzielnicy, poza pracami projektowymi, 

związane jest z wykonaniem kosztownego prototypu, który następnie 

poddawany jest odpowiednim badaniom: wysokonapięciowym i prądowym. 

Podczas prac projektowych konstruktorzy posługują się wytycznymi, 

dotyczącymi zachowania bezpiecznych odstępów izolacyjnych, co gwarantuje 

wytrzymałość na przepięcia udarowe i wolnozmienne. Zachowanie tych 

odstępów izolacyjnych skutkuje najczęściej przewymiarowaniem urządzenia. 

W efekcie powstają urządzenia materiałochłonne, a zatem nieekologiczne, 
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kosztowne w produkcji, a co za tym idzie mniej konkurencyjne na rynku. 

Znacznie efektywniejsze wydaje się w tym przypadku wykorzystanie analizy 

numerycznej rozkładów pól: elektrycznego, elektromagnetycznego i cieplnego, 

która to analiza pozwala na szybsze i tańsze osiągnięcie zamierzonego celu.. 

Takie podejście zastosowano z powodzeniem w we współpracy z producentami 

rozdzielnic takimi jak: ZPUE S.A. czy Elektrometal Energetyka S.A. w ramach 

projektów badawczych i zleceń komercyjnych. Przykłady takich obliczeń 

pokazano na rysunkach 6 i 7. Planuje się kontynuację tych prac we współpracy 

z krajowymi producentami rozdzielnic. 

 

    

Rys. 6. Rozdzielnica e2ALPHA-2S produkcji Elektrometal Energetyka S.A. 
oraz wektorowy rozkład pola elektrycznego w wybranych jej przedziałach. 

 
 

     
 

Rys. 7. Rozkład natężenia pola elektrycznego w sąsiedztwie szyn zbiorczych  

(po lewej) oraz gęstości strat mocy w torze prądowym rozdzielnicy e2ALPHA-2S  
(po prawej) 
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Badania wyładowań łukowych 

 Nawiązując do zagadnień konstruowania wyłączników, w czym jak 

wspomniano w 3.3 ZWM ma bogate doświadczenie, ważnymi parametrami 

eksploatacyjnymi wyłączników są ich: zdolność łączeniowa, trwałość mechaniczna 

i łączeniowa oraz niezawodność działania. Zależne są one od zastosowanych 

rozwiązań konstrukcyjnych tych łączników, tzn.: rodzaju i parametrów napędu, 

wytrzymałości termicznej styków oraz skuteczności gaszenia łuku. Skuteczność 

gaszenia łuku wyłączników próżniowych zależy od parametrów próżni oraz 

geometrii styków. Konstruowanie styków jest elementem projektowania komór 

próżniowych. W projektowaniu tych komór specjalizuje się Instytut Tele- 

Radiotechniczny, z którym w tej dziedzinie od lat współpracujemy. Przewiduje się 

pogłębienie współpracy ze względu znaczny dorobek obu Instytutów w zakresie 

technologii próżniowej. ZWM jest do tej współpracy dobrze przygotowany 

zarówno od strony konstrukcyjno-projektowej (rys. 8), analityczno-obliczeniowej 

(rys. 9), jak i sprzętowej. Dysponujemy rozbieralną komorą próżniową 

współpracującą z ultraszybką kamerą (rys. 10) oraz stanowiskiem probierczym 

dużej mocy do badań łączeniowych. 

 

 

 

Rys. 8. Własna konstrukcja styku unipolarnego  
z osiowym polem magnetycznym AMF 
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Rys. 9. Wyznaczony numerycznie rozkład osiowego pola magnetycznego  

w przestrzeni międzystykowej nowo opracowanego styku  
pokazanego na rysunku 8 

 

 

 

 

Rys. 10. Rozbieralna komora próżniowa wraz z ultraszybką kamerą (góra),  
obraz łuku próżniowego sfilmowany na tym stanowisku (dół) 

 



 

17 

 

Badania ograniczników przepięć 

 

 W ZWM prowadzone są również badania typu (zgodnie z obowiązującymi 

normami) ograniczników przepięć prądu przemiennego i stałego dla 

producentów krajowych i zagranicznych, takich jak: APATOR SA, Proteklel, 

BEZPOL, SICAME Polska, KIGEiT, ETIPOLAM, TYCO Electronics RAYCHEM – 

Niemcy, SPAE, ZASCITE PROTECTIONS, ABB – Szwajcaria, EFFEN – Niemcy, 

Ferraz – Francja. Posiadana aparatura pozwala na generowanie udarów 

piorunowych (rys. 11), stromych, granicznych, łączeniowych oraz 

prostokątnych, (rys. 12). Układy probiercze pozwalają na aplikowanie w czasie 

badań obiektów kombinacje udarów i narażeń napięciowych opisanych  

w sekwencji prób: działania (rys. 13) oraz przepięć dorywczych (rys. 14). 

Dysponujemy stanowiskiem badawczym umożliwiającym wykonanie prób 

starzeniowej warystorów oraz sekcji ograniczników przepięć w warunkach 

podwyższonej temperatury oraz pod zwiększonym napięciem (rys. 15).  

 

 

 

Rys. 11. Przebieg prądu piorunowego 8/20 µs oraz przebieg napięcia obniżonego 
badanego warystora 
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Rys. 12. Przebieg prądu prostokątnego 2 ms oraz przebieg napięcia obniżonego  

badanego warystora 

 

Rys. 13. Próba działania dla ograniczników przepięć. 
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Rys. 14. Przebiegi przepięcia dorywczego (5 s) i prądu upływu dla SPD 

 

Rys. 15. Stanowiska badań typu ograniczników przepięć prądu przemiennego  

i stałego 
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Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki  

Zakład Wielkich Mocy 

04-703 Warszawa,  ul. Pożaryskiego 28, budynek 31 

tel: +48 22 1125 320 

tel: +48 22 1125 324 
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